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Crëwr Cerddoriaeth Preswyl 
 

Pecyn ymgeisio 
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Rydyn ni’n chwilio am Grëwr Cerddoriaeth Preswyl mewn 

unrhyw genre i ymuno â’n tîm am flwyddyn. Mae’r rôl wedi’i 

dyfeisio’n benodol i rywun sydd ar adeg gynnar yn ei yrfa fel 

crëwr cerddoriaeth (er gall fod o unrhyw oedran) ac sydd 

wedi’i rwystro drwy anfantais economaidd. 

Mae Tŷ Cerdd yn dathlu ac yn hyrwyddo cerddoriaeth Cymru: rydyn ni’n credu os ydych yn 

creu cerddoriaeth yng Nghymru, cerddoriaeth Gymreig yw hi. Rydyn ni’n cydweithio â 

sefydliadau, artistiaid a chymunedau ar amrywiaeth eang o brosiectau a gweithgareddau, o 

gyflwyno gweithdai sgiliau i ryddhau recordiadau masnachol, o ddyfarnu cyllid i fentrau 

cymunedol i gyhoeddi cerddoriaeth newydd. 

Cyfle yw rôl y Crëwr Cerddoriaeth Preswyl yn Nhŷ Cerdd i chi gael eich talu i greu’ch 

cerddoriaeth eich hun, ochr yn ochr â dysgu am y sector cerddoriaeth yng Nghymru a’n helpu i 

siapio dyfodol ein prosiectau datblygu artistiaid fan hyn. Ar unrhyw ddiwrnod gallech fod yn 

gweithio yn y stiwdio, yn cymryd rhan mewn gweithdy gydag artistiaid neu’n cyfarfod â’n 

https://www.tycerdd.org
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Cydgyllidir y swydd yma gan gynllun Bwrsarïau Creadigol Weston Jerwood ac mae wedi’i 

thargedu’n benodol at bobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel – gan anelu at 

greu llwybrau i bobl na fyddai’n bosibl iddynt fel arall efallai gael troed dros riniog sector y 

celfyddydau. 

 

Bwriedir y rôl i rywun ar ddechrau ei yrfa fel crëwr cerddoriaeth – gallai hyn olygu bod 

gynnoch chi rhwng dwy a phum mlynedd o brofiad ers gadael yr ysgol, neu gallech fod yn 

hŷn neu efallai fod eich amgylchiadau’n golygu eich bod heb gymryd llwybr traddodiadol 

tuag at eich gyrfa gerddorol, e.e. efallai’ch bod wedi gweithio ym maes cerddora 

cymunedol neu fel gwirfoddolwr. 

Amserlen 

 

Dyddiad cau i geisiadau  10yb Dydd Llun 22 Chwefror 

Cyfweliadau      Dydd Llun 1 Mawrth a dydd Mawrth 2 Mawrth  

Dyddiad dechrau    Dydd Llun 2 Ebrill 

Cyflog       £19,500 
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Y rôl 

Byddwch yn gweithio gyda ni am flwyddyn gyfan o 12 Ebrill – gall y rôl fod yn  

llawn-amser (37 awr yr wythnos) ond rydyn ni hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr 

y mae eu sefyllfa yn golygu mai dim ond yn rhan-amser y gallent weithio. Rydyn ni’n agored 

i weithio’n hyblyg a beth mae hynny’n ei olygu i chi. 

Lleoliad  

Byddwch wedi’ch lleoli’n bennaf yn ein swyddfeydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. (Mae 

cyfraniad o hyd at £250 ar gael at adleoli os bydd angen). 

Gweithio Gartref  

Ar y funud (drwy gyfnod COVID-19) mae’r tîm yn gweithio gartref a chredwn y bydd elfen o weithio gartref 

yn parhau yn ystod y lleoliad hwn.  

Gwyliau  

Bydd gynnoch chi 28 diwrnod o wyliau drwy’r flwyddyn (pro rata) yn ogystal â gwyliau banc. 

Eich gwaith  

Drwy gydol y cyfnod, byddwch yn creu’ch cerddoriaeth eich hun – ac fe wnawn ni’ch cefnogi drwy’r broses 

honno gyda monitro, amser stiwdio ac, os bydd ei angen, gyllideb ar gyfer rhai perfformwyr. Byddwn yn 

agored i awgrymiadau o ran pa offer y gallai fod ei angen arnoch chi er mwyn cyflawni’ch prosiectau tra 

byddwch yn gweithio gyda ni ac yn gallu’ch helpu i benderfynu beth sydd ei angen wrth fynd ymlaen. 

Rhennir eich amser gyda ni yn ei hanner rhwng ein helpu i ddatblygu ein prosiectau a chreu’ch gwaith 

eich hun (gyda’n cefnogaeth lle bo angen). 

Ochr yn ochr â’r gwaith gyda Thŷ Cerdd, byddwch yn derbyn rhaglen ddatblygu gan Weston Jerwood (am 

yr holl wybodaeth, gweler yr adran yn nes ymlaen yn y pecyn hwn).  
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Pwy ydych chi? 

 Does dim rhaid i chi fod yn gerddor clasurol i weithio gyda ni – mae ein golygon ar ddyfodol 

cerddoriaeth Cymru fel tirwedd amrywiol, felly does dim rhaid i chi boeni os na fedrwch chi eich 

categoreiddio’ch hun yn daclus. Beth bynnag yw’r gerddoriaeth rydych chi’n ei chreu, rydych chi ar dân 

am eich creadigrwydd ac yn awyddus i ddatblygu. 

 

 Mae gynnoch chi rhwng 2 a 5 mlynedd o brofiad; er enghraifft, gallai hyn fod wedi bod ar gwrs addysg 

neu hyfforddi, mewn swydd, rôl wirfoddol neu fel gofalwr. Does dim ots a oedd hyn yn gysylltiedig yn 

uniongyrchol â cherddoriaeth ai peidio. Y naill ffordd neu’r llall, byddwch yn gallu dangos i ni fod 

gynnoch chi ymrwymiad cynaledig i greu’ch cerddoriaeth eich hun. 

 

 Rydych chi’n dod o gefndir economaidd-gymdeithasol is/dosbarth gweithiol ac yn gallu esbonio i ni y 

rhwystrau a’r heriau rydych chi wedi’u hwynebu wrth ddilyn gyrfa mewn cerddoriaeth. 

 

 Mae gynnoch chi’r hawl gyfreithiol i weithio yn y DU. 

 

 Nid ydych mewn addysg lawn-amser (12 awr neu ragor o astudio ffurfiol yr wythnos). 

 

 Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg.  

 Yn ogystal â thargedu’r rôl yma at artist o gefndir economaidd-gymdeithasol is, rydyn ni’n 

targedu unigolion sy’n cael eu tan-gynrychioli yng nghymuned y celfyddydau neu sydd wedi 

wynebu cael eu hesgeuluso neu eu cau allan ohoni, ac rydyn ni’n croesawu’n  

arbennig geisiadau gan bobl anabl a phobl dduon, Asiaidd ac o gefndiroedd  

ethnig amrywiol. 
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Rhaglen Bwrsarïau Creadigol Weston Jerwood 

Dyma un o 50 rôl a gynigir fel rhan o gynllun Bwrsarïau Creadigol Weston 

Jerwood ar draws y DU ac un o saith yng Nghymru. Yn ystod eich lleoliad 

blwyddyn ar ei hyd, bydd cyfleoedd i gwrdd â a dod i nabod pobl eraill mewn 

sefyllfa debyg i chi sydd ar hyn o bryd wedi’u lleoli yn y sefydliadau eraill yng 

nghynllun Weston Jerwood - mi wnawn ni gydweithio â chi i drefnu’r 

cyfleoedd hyn a’ch helpu i ddatblygu rhwydweithiau. 

Dyma beth byddwch yn ei gael gan Raglen Jerwood: 

Rhwydwaith cymrodoriaeth  
Byddwch yn dod yn rhan o rwydwaith gyda 49 o artistiaid, curaduron a chynhyrchwyr eraill o gefndiroedd 
tebyg (chwech eraill yng Nghymru). Yn y gorffennol mae’r rhwydwaith wedi esgor ar gyfeillgarwch, 
cydweithrediadau artistig, cwmnïau theatr ac ymdeimlad â chymuned. 

Datblygiad proffesiynol 
Bydd cymrodorion yn cymryd rhan mewn rhaglen datblygu proffesiynol a fydd yn rhoi cefnogaeth a 
hyfforddiant wedi’u teilwra i’ch anghenion, heriau ac uchelgeisiau. 

Mentor  
Byddwch yn cael mentor i gydweithio ag ef/hi yn ystod eich Cymrodoriaeth gan dderbyn arweiniad ynglŷn â 
sut i adnabod a gwneud y gorau o gael mentor. 

Dilyniant 
Fe’ch cefnogir i’ch helpu i benderfynu’ch camau nesaf pan fydd y flwyddyn yn dod i ben. Gallai hyn 
gynnwys hyfforddiant, cefnogaeth gyda cheisiadau am swyddi a chyllid yn y dyfodol, cael eich cyflwyno i 
raglenwyr a chyllidwyr, neu ddim ond cyngor ac anogaeth. Gall Celfyddydau Jerwood gynnig £1,000 yn 
ychwanegol yn benodol i gefnogi hyn. 
Am fwy o wybodaeth am raglen Bwrsarïau Creadigol Weston Jerwood, gweler yma. 

https://jerwoodarts.org/apply-weston-jerwood-creative-bursaries/
https://jerwoodarts.org/wp-content/uploads/2020/10/Cymraeg-Introduction-to-WJCB-2020-2022.pdf
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Eisiau gwneud cais – neu ddiddordeb mewn cael gwybod mwy?  

Gweminarau gwybodaeth 

Byddwn yn cynnal dwy weminar wybodaeth ddydd Mawrth 2 Chwefror - am 10yb ac eto am 7yh. Os ydych 

eisiau dod draw i’r naill neu’r llall, e-bostiwch Abby, ein Rheolwr Cyllid a Gweinyddu ac fe wnaiff hi anfon 

dolen Zoom atoch. Mi wnawn ni sôn rhagor wrthoch chi am Dŷ Cerdd a rôl y Crëwr Cerddoriaeth Preswyl a 

bydd croeso i’ch cwestiynau. 

 

Cymorthfeydd Holi ac Ateb 

Yn dilyn y gweminarau, os ydych chi’n credu y gallech fod yn addas i’r rôl yma ond bod cwestiynau pellach 

gynnoch chi, efallai y byddwch am drefnu sgwrs gyfrinachol gydag Abby, ein Rheolwr Cyllid a Gweinyddu, 

sy’n trefnu cymorthfeydd holi ac ateb gyda darpar ymgeiswyr ar y dyddiadau canlynol:  

dydd Mercher 3 Chwefror, 2-4yp 

dydd Mercher 10 Chwefror, 2-4yp 

dydd Mercher 17 Chwefror, 2-4yp 

Gallwch sgwrsio’n gyfrinachol gydag Abby dros y ffôn neu Zoom. Trefnwch eich apwyntiad ar 
gyfer gymhorthfa holi ac ateb yma, gan ddangos natur eich ymholiad. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Iv1vaUKfYEWAfOxRF9ucT0uj7pfU87NLgTXvDxp2QuhUM0c5M0lQVUkzTzZWWVNPTUhVUDU0NExZTSQlQCN0PWcu
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Gwneud cais 

I wneud cais, ysgrifennwch e-bost neu recordio fideo ohonoch chi’ch hun ar eich ffôn, gan sôn wrthon ni 

amdanoch chi’ch hun, eich profiad a pha fath o waith creadigol yr hoffech ei wneud gyda ni. Hoffen ni 

glywed eich syniadau a sut y gallant weithio gyda’n rhaglen, neu hyd yn oed ein helpu i’n hailddyfeisio ein 

hunain. Synnwch ni! 

Dylai’ch cais drwy e-bost neu fideo gael ei anfon at abby.charles@tycerdd.org erbyn 

10yb ddydd Llun 22 Chwefror 

 

Gwybodaeth i’w chynnwys yn eich cais: 

• Eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad gartref a’ch rhif ffôn. 

• Gwybodaeth am y gwaith a/neu’r hyfforddiant rydych chi wedi’i wneud. 

• Dywedwch wrthon ni beth rydych chi wedi bod yn ei wneud ym maes cerddoriaeth a beth yw’ch 

cynlluniau i’r dyfodol. 

• Gadewch i ni wybod pa rwystrau rydych chi wedi’u hwynebu (economaidd-gymdeithasol, ac fel 

arall lle bo’n berthnasol), a sut rydych chi’n meddwl y bydd y rôl yma’n eich helpu. 

• Rhaid cynnwys enwau 2 ganolwr a fydd yn rhoi geirda drosoch chi. Ni 

fyddwn yn cysylltu â nhw heb ofyn i chi’n gyntaf. (Dylen nhw fod yn bobl 

sy’n eich nabod drwy addysg, gwaith, gwirfoddoli neu ddiddordebau 

personol, nid rhywun sy’n perthyn i chi na ffrind agos.) 

• Rhaid i chi lenwi’r ffurflen monitro cyfle cyfartal yma ynghyd a’ch cais. 

Mae’n ddienw ac yn gadael i ni wybod a ydyn ni’n cyrraedd y bobl iawn; ni 

fydd yn cael ei gweld gan y panel.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Iv1vaUKfYEWAfOxRF9ucT0uj7pfU87NLgTXvDxp2QuhUMUNYRjBJUVpRS1E1NVVRTFRIQzVBUjdVMyQlQCN0PWcu
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Y broses ddethol 
 

Y bobl ar y panel dethol fydd pedwar aelod tîm Tŷ Cerdd: 

Deborah Keyser, Cyfarwyddwr 

Shakira Mahabir, Rheolwr Cysylltiadau a Chyfathrebu 

Steph Power, Cadeirydd 

Tumi Williams, Aelod o’r fwrdd 

Bydd Deborah Keyser (Cyfarwyddwr) ac Ethan Davies (Swyddog Cyhoeddi ac Ymchwil) yn 

creu rhestr fer. Cysylltir â’r holl ymgeiswyr erbyn dydd Iau 25 Chwefror a gwahoddir yr 

ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweliad Zoom gyda’r panel detholddydd Llun 1 Mawrth neu ddydd 

Mawrth 2 Mawrth. 

Os ydych chi ar y rhestr fer, byddwn yn anfon y cwestiynau atoch ymlaen llaw. 

Amserlen 

Dyddiad cau i’r ceisiadau 10yb dydd Llun 22 Chwefror 

Cysylltu â’r ymgeiswyr       erbyn dydd Iau 25 Chwefror 

Cyfweliadau      Dydd Llun 1 Mawrth a dydd Mawrth 2 Mawrth  

Dyddiad dechrau     Dydd Llun 12 Ebrill 
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Mwy amdanon ni a’n gwaith 
 
Mae cefnogi a datblygu crewyr cerddoriaeth yn ganolog i’n gwaith, yn bennaf drwy ein rhaglen CoDI – ac 
rydyn ni am i chi ddod yn rhan o’r broses yna, gan gymryd rhan yn ein gweithdai, asesu’r ceisiadau am gyl-
lid rydyn ni’n eu derbyn a siarad ag artistiaid eraill i helpu i lunio rhaglenni yn y dyfodol. 
  
Rydyn ni eisoes ynghlwm ag amrywiaeth o brosiectau i gysylltu’n fwy effeithiol â chymunedau ledled Cym-
ru ac efallai y bydd gynnoch chi ddiddordeb mewn cymryd rhan wrth lunio peth o’r gwaith hwnnw: 
 
• Cerddoriaeth a Hil yng Nghymru – cyfres o gyfarfodydd y rhwydwaith a thrafodaethau ar-lein am 
 rwystrau yn y diwydiant cerddoriaeth 

• Affricerdd – prosiect cyfranogol gyda cherddorion o dras Affricanaidd 

• Newydd i 2021: Tapestri – archif gerdd fyw sy’n dathlu pobl, cymunedau ac ieithoedd Cymru. 

  
Meysydd eraill o’n gwaith ar hyn o bryd: 
 
• Recordiadau stiwdio ac ar leoliad – gall y rhain fod yn gorau cymunedol neu’n gerddorfeydd 
 proffesiynol, cantorion-cyfansoddwyr caneuon, trosleisio neu’n draciau sain … gan ddibynnu ar y diwr
 nod. 

• Labeli recordiau – Recordiau Tŷ Cerdd: y prif label i gerddoriaeth glasurol a chlasurol gyfoes o Gymru; 
 yn ogystal â’n label newydd sbon dan arweiniad artistiaid, Sionci. 

• Cyhoeddi – cerddoriaeth ddalen: o’r 19eg ganrif drwodd i waith newydd sbon. 

• Rhwydwaith o gerddorion cymunedol, rhai ohonynt sy’n defnyddio ein cyfleusterau llogi o’r llyfrgell, yn 
 gofyn am gyngor ac yn ceisio am gyllid drwy ein cynlluniau Loteri. 

 
 

https://www.tycerdd.org/codi-cym
https://www.tycerdd.org/recording-studio
https://www.tycerdd.org/recordiau-ty-cerdd-records
https://open.spotify.com/track/6Sa7y6hwQeBNFq4VfztNNE?si=Q7qbLrHISQ-ImLALDrsHwQ
https://tycerddshop.com/collections/sheet-music
https://www.tycerdd.org/rhwydwaith
https://www.tycerdd.org/llyfrgell-library
https://www.tycerdd.org/lottery-funding
https://tycerdd.org/

